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Besluitvormende raadsvergadering d.d. 5 oktober 2021
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Vraagsteller
Marielle
Giesbertz

Fractie
D66

Vraag
KBO – Wijkcentrum Erikant
De KBO heeft niet alleen bij het college, maar ook bij ons als fracties aan de bel getrokken
over de huurverhoging van Wijkcentrum De Erikant. De gemeente Veldhoven is eigenaar van
het wijkcentrum De Erikant en verhuurt de accommodatie aan de stichting Wijkcentrum De
Erikant, die de exploitatie voor haar rekening neemt.
In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers van KBO de locatie mee helpen opknappen. De
'beloning' daarvoor, lijkt een extreme huurverhoging te zijn.
D66 begrijpt de systematiek van subsidie en huur afzonderlijk vaststellen en niet verrekenen.
Dat maakte geldstromen voor iedereen transparanter. Maar als de huur stijgt, zou het dan niet
logisch zijn dat ook de subsidie stijgt?
Vraag:
1. D66 hoort graag van het college hoe zij tegen de door KBO als 'impasse' omschreven
situatie aankijkt en welke uitweg daaruit mogelijk is.

POHO
MvD

2

Gerrit
Coppens

Senioren
Veldhoven

Openbare toiletten
Senioren Veldhoven heeft eerder aandacht gevraagd over de zichtbaarheid van toiletten in
onze gemeente. We mogen ons gelukkig prijzen dat met name het toilet in ons gemeentehuis
tot een van de openbare toiletten behoord. Gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar.
Helaas constateerden we, toen we op een zaterdag, door het gemeentehuis liepen dat het
toilet gesloten was. Vaak is de zaterdag toch een van de drukkere winkeldagen. We vinden
het vreemd dat dan een normaal openbaar toilet op die dag aan de voorraad openbare
toiletten onttrokken wordt.

MD

Vraag:
1. Kan de openstelling van het toilet niet synchroon lopen met de openingstijden van de
winkels?

Informatiebeheer

MD

Betreft: Informatienota raad d.d. 31-08-2021 inzake Verantwoording over informatiebeheer in
2020.
Vragen:
1. In de nota wordt verwezen naar een brief van de Provincie Noord-Brabant d.d. 24-122020(!): Waarom wordt de raad zo laat geïnformeerd terwijl er toch uitdrukkelijk in
deze brief staat dat de raad over het oordeel van de Provincie geïnformeerd dient te
worden?
2. Wat zijn de oorzaken waardoor onze gemeente voor het derde jaar op rij niet voldoet
aan de gestelde eisen op het gebied van Informatie- en Archiefbeheer?
3. Waarom kan er volgens de informatienota slechts ingegrepen worden na het
gedeeltelijk tijdelijk en gedeeltelijk structureel uitbreiden van de capaciteit terwijl deze
taak toch deel uit dient te maken van de standaard bedrijfsvoering.
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Wim Peters

VSA

Ja-Ja sticker
Senioren Veldhoven heeft bij algemene beschouwingen 2019 samen met GBV en PvdA een
motie ingediend betreffende de zogenaamde ja-ja sticker. Deze motie is aangenomen. Het
college heeft nadien een brief gestuurd dat de motie blijft liggen in afwachting van rechtelijke
uitspraken. Terecht natuurlijk. In stukken van de VNG lezen we dat de Hoge Raad op 24
september jl. uitspraak heeft gedaan in de zaak Amsterdam, met een positieve uitspraak voor
de gemeente.
Vragen:
1. Heeft Veldhoven al kennis genomen van deze uitspraak?
2. Gaat Veldhoven op korte termijn aan de slag om de ja-ja sticker hier in te voeren?

JR

Bouwprojecten
Vraag:
1. Hoeveel bouwprojecten in onze gemeente lopen er momenteel vertraging op doordat
er juridische procedures bij de Raad van State zijn aangespannen door omwonenden
of andere belanghebbenden?

AvdO

Maatschappelijke Structuurvisie
Iedere woonservicezone moet beschikken over een ontmoetingscentrum en elke wijk over een
eigen “hart van de wijk”. Dit staat vastgelegd in de Maatschappelijke Structuurvisie.
Vraag:

HvdL
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1. Hoe is de stand van zaken momenteel in Cobbeek, (na sloop van de Uitwijk) en in wijk
de Heikant?
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